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Gode æbler og

tid til at samle blade sammen!
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Over
Havelågen
Kredsbestyrelsen
Kredsformand:
Poul Erik Olsen
Onsdag mellem 17-19

93 90 82 47

Bladets adressex
Vestergade 26, 2. tv.
4000 Roskilde
kredsformandrh@gmail.com

Granly:
Formand Lisbeth N. Sørensen
Kasserer Gitte Hess

191 haver
Brug venligst
mail@hfgranly.dk

Redaktion
Allan Carlson
25 11 52 82
webmaster@roskildehaveselskab.dk

Hvilen:
Formand: Jytte Poulsen
Kasserer: Anette Hofflund

229 haver
40 33 79 49
41 24 35 69

Næste nr.
Forventes at være på hjemmesiden
medio januar 2018

Maglehøj:
Formand: Hans Christian Kryger
Kasserer: Svend Erik Skov

258 haver
24 22 02 17
20 10 06 83

Stof til næste nr. sendes senest

Roarsgave:
Formand: John Svitzer
Kasserer: Selina K. Ullergaard

160 haver
23 35 17 88
31 42 31 80

Rørmosen:
Formand: Allan Carlson
Kasserer: Marianne Sivebæk

88 haver
25 11 52 82
21 73 06 86

Solvang:
Formand: Anne Marie Thomsen
Kasserer: Sophie Zeeb

133 haver
60 52 31 08
60 52 30 68

Vestervang:
Formand: Poul Erik Olsen
Kasserer: Fie Maria Bondesen

105 haver
93 90 82 47
40 97 38 69

Bregnevang:
Kontakt: Karina Thyrgaard

11 haver
20 42 76 59

Ansvarshavende redaktør
Poul Erik Olsen

den 2. januar 2018 til:
webmaster@roskildehaveselskab.dk

I alt 1.175 haver

Side 2

Kredsen
Nu er sæsonen ved at gå på hæld, og vi skal til at gøre haven vinterklar.
Her er lidt om hvad der er sket i sommerens løb.
Kigger vi tilbage, så er det nok ikke sommervejret vi
vil huske for noget godt. Sommeren 2017 har ikke
leveret mange sommerdage. Kun 11 er det foreløbig
blevet til, og så medregner jeg endda de tre
sommerdage, som kom i maj måned.
Det meteorologerne kalder en sommerdag er, når
temperaturen kommer over 25 grader.
Den 13. september blev vi ramt af en september
storm, og det skulle være 27 år siden, vi har haft det.
Nu mangler vi bare, at der også kommer sne i
oktober. Man kan bruge meget tid på at snakke om
vejret, men ingen kan gør noget ved det.
Vi kan håbe, at vi næste år får en sommer, som siger
spar to. Jeg krydser hvert fald finger for det.

Selv vejrekortet tabte pusten en af dagene og røg helt ud af tangenterne.
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Kredsen
Haveudtagning
I alle foreningerne er haveudtagningerne vel overstået, og præmierne er delt ud til de flittige
haveejere. Herfra skal der lyde et stort tillykke til de haveejere, som fik præmie.
Weekendophold i vinterhalvåret
Vi har nu fået svar fra Roskilde kommune. De har ikke nogen bemærkninger til ændring i vores
vedtægter, så længe de ikke strider mod kontrakten og kolonihaveloven.
Så nu skal det bare vedtages på Kredsrepræsentantskabsmøde, og hvis det bliver det, kan vi
opholde os i haven uden for sæsonen fra fredag til søndag, og det har virkning fra marts 2018.
Budgetforlig
I Roskilde Kommunes nye budgetforlig er der fra budgetforligspartierne fortsat ønske om at støtte
renoveringen af kolonihavernes legepladser med en pulje på 0,2 mio. kr.
Kredsrepræsentantskabsmøde

Forslag, der ønskes behandlet på kredsrepræsentantskabsmødet, skal være Haveselskabets
kredsformand i hænde senest den 15. januar.
Kredsrepræsentantskabsmødet afholdes i marts måned. Datoen kan du se i Over Havelågen til
januar 2018.
HUSK også at lukke for vandet, når du flytter hjem, så intet frostsprænger og står og drypper til
foråret!
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Kredsen
Fortsættelse fra Over Havelågen, juli 2017
Kolonihaveforbundet for Danmark.
Kolonihaverne blev, som man kunne forvente, genstand for privat spekulation. Flere jordejere øjnede
chancen for let tjente penge, idet der manglede en organisation til at tage sag af dette vigtige
spørgsmål og bremse jordejerne i ublu forlangender, og resultatet blev, at Kolonihaveforbundet blev
stiftet. 1. december 1907 samledes, efter indbydelse af haveforeningen Venneminde ved Jagtvejen i
København, en del repræsentanter for haveforeninger for at drøfte spørgsmålet om en
sammenslutning. På dette møde blev nedsat et udvalg til at arbejde videre med sagen. Den 11. maj
1908 fandt den stiftende generalforsamling sted, og Kolonihaveejernes Forbund _ forløberen for
Kolonihaveforbundet for Danmark _ blev oprettet. Til formand valgtes R. Møller. Kontingentet
ansattes til 10 øre årligt. Det første, det nyoprettede forbund foretog, var at indsende et andragende
til Københavns kommunalbestyrelse gående ud på at få indført tålelige lejevilkår for medlemmerne.
Andragendet blev aldrig besvaret. Det følgende år var der dog ikke rigtig gang i det, og det så ud til,
at det hele skulle gå i stykker. Efter at der var skiftet formand et par gange, blev der indkaldt til
generalforsamling til afholdelse den 30. juli 1913. Ved denne beklagede formanden L. Jensen sig
meget over, at det gik så dårligt, og såvel han som bestyrelsen mente, at man hellere måtte give op;
der var kun 12 foreninger tilbage i forbundet, og flere af disse skulle have generalforsamling med et
punkt på dagsordenen: Udmeldelse af forbundet.

Kolonihaveforbundets fane
er fra Kolonihaveforbundets
1. kreds i København. Den
blev hovedsageligt brugt
ved begravelser.

Efter megen diskussion om spørgsmålet lykkedes det imidlertid at formå daværende barbermester
Carl Nielsen til at påtage sig formandshvervet for kolonihaveforbundet, som det kom til at hedde.
Carl Nielsen fra Haveforeningen Fremtiden vender udviklingen. Carl Nielsen er Kolonihaveforbundets
formand uafbrudt fra 1913 til 1941. Med den ny bestyrelse fra 1913 kommer der gang i et
medlemsblad, og det lykkes at indfri løfterne med hensyn til en brand- og tyveriforsikring ligesom der
bliver indført medlemskort, der giver medlemmerne rabat ved indkøb hos bestemte leverandører.
Kolonihaveforbundet får tilknyttet en konsulent, der kan give fornøden rådgivning når der opstår
problemer med afgrøderne.
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Kredsen
I starten er konsulentens primære funktion at skrive pjecer og artikler i Kolonihavebladet om
køkkenurter. Senere udvides denne virksomhed til besøg i foreningerne, hvor de enkelte
medlemmers haver bliver gennemgået. I 1922 er der 51.000 haver tilsluttet og tallet stiger kraftigt i
mellemkrigstiden.
Samarbejde landet over
Kolonihaveforbundet var indtil 1915 et rent københavnsk foretagende; men der blev nu indledet et
samarbejde med provinsen om dannelse af et fælles forbund, og samme år blev landstingsmand
Jørgen Berthelsen udnævnt til Kolonihaveforbundets præsident. Den 29. juli blev den første kongres
afholdt, og siden er en sådan afholdt hvert 3. år. Indtil sin død, den 4. januar 1922, arbejdede Jørgen
Berthelsen ihærdigt for forbundet, ligesom han oprettede flere legater til gavn for forbundet og dets
medlemmer. Igennem årene blev afholdt mange udstillinger, kursus, foredrag, udgivet pjecer,
foretaget præmiering af veldyrkede haver, ligesom konsulentvirksomheden i sin helhed blev stærkt
udvidet. Resultatet blev også, at forbundet gik støt fremad i medlemsantal. I 1921 blev oprettet en
indkøbsafdeling med det formål at skaffe medlemmerne det bedst mulige frø, læggekartofler,
kemikalier, haveredskaber m. m. til billigst mulig pris.

Kortet viser, at
kolonihavebevægelsen
er over hele landet i
1953. Stjernerne viser
kredsenes hovedsæder,
prikker tilsluttede byer.

Tak for denne sommer.
Poul Erik Olsen
Kredsformand
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Hf. Bregnevang

Nu er sæsonen så småt ved at være slut og vi håber på at få nogle gode dage i oktober til at få
haven klar til vinteren og den kommende sæson.
Torsdag den 28/9 var den sidste fælles arbejdsdag for i år og den blev traditionen tro fejret med
lækkert smørrebrød og hygge hos Eva. Til denne aften blev årets præmiehave, have nr. 10, også
hyldet.

Tak for denne sæson og vi ser frem til en ny, som vi håber bliver noget mere solrig end i år.
Karina Thyrgaard
Kontaktperson
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Nu går sæsonen på hæld. Det har desværre ikke været den bedste sommer i 2017, men vi håber
stadig på et lunt efterår. Vi må jo heldigvis være her et par måneder endnu, så lad os nu nyde
det inden vi flytter hjem for vinteren.
Luk for vandet: Men inden du flytter hjem, så husk lige at lukke for vandet, så vi slipper for

alle de dumme vandsprængninger at rørene

Husk, du skal flytte hjem senest 1.november
Storskrald lørdag den 7.oktober – Så er det blevet tid til at komme af med det sidste skrald i
denne sæson. Du kan komme af med alt brandbart max størrelse 1m x1/2m, alt haveaffald og
grene, jern, sten og fliser, Anker står klar på pladsen, til at guide dig.

Hvis du har problemer med selv at kunne komme ud med dit skrald, er ældre og
bevægelseshæmmet kan du få afhentet dit affald, ved foreningens traktor. Du skal blot ringe
til Bent Nielsen, have 103 på mobil 41 60 39 22, hverdage mellem kl. 17-19 og lave en aftale.
Årets sidste kontortid torsdag den 13.oktober- Hvis du mangler at få godkendt en tegning
eller bare har et spørgsmål, så er tid til at komme forbi kontoret.
Torsdagsbaren – Holder åbent hele oktober, så kom forbi til lidt hygge og en snak.
Vinteråbent – Skal vi ikke ses til vinter? Granlyst holder åbent lørdag den 18. november og
lørdag den 20.januar kl. 13-16, så lad os mødes og få en sludder og måske der er sørget for lidt
lækkert.
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Ukrudt- Det er nu man skal få styr på sit ukrudt, så bliver det meget nemmere til næste forår.

Husk at lukke for vandet i din have- Vi havde et stort vandspild sidste år og i år, da der var
flere stophaner, der stod og dryppede også selv om man havde lukket for vandet.
Så tag ud og tjek, din stophane om vinteren, så vi slipper for mere vandspild.

Generalforsamling lørdag den 10.febuar- Husk at sætte kryds i kalenderen. Det bliver
afholdt i Ringparkens beboerhus kl. 13.

Mange efterårshilsner
Bestyrelsen
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www.rormosen.dk

Sommer
Det var så nærmest den sommer, hvor den så end har gemt sig. Om ca. 4 uger – så er vi igen i
vinterhi.
Sommerfest
Afholdt noget sent i september, men vi fik da vist testet alt af, regn sol og plads – og det gik fint
nok. Mange tak til jer der hjalp til, ingen fest uden ildsjæle. Tak til jer der deltog og gjorde jeres til
at det blev en munter aften.

Generalforsamling
Afholdes 14. februar 2018 i Rørmosens beboerhus, kl. 18. Forslag skal være formanden i hænde
senest 10. januar 2018. Der serveres mad som sædvanlig.
Køkkencontainer
Er sidste måned vi har den, fremover er det rullecontainere. De vil være mærket med hvad der
skal i fra 2018.
Vejnavne
Vi får vejnavne i foreningen, det bliver Hf. Rørmosen Vest og Hf. Rørmosen Øst.
Behov for hjælp
Kontakt os hvis der er noget du/I er i tvivl om eller send en mail. Vi skal gøre vort bedste for at
hjælpe. Check vores hjemmeside, der er altid de sidste nyheder.
Rigtig god vinter – og nyd hjemmelivet i hulerne.
På bestyrelsens vegne
Allan Carlson
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Bestyrelse
Bestyrelsen er desværre skrumpet i løbet af sommeren, så nu er der kun formand, kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer tilbage ud af de 7, vi begyndte sæsonen med, og det går ikke. Heldigvis har
vi jo dygtige og stabile udvalg, så det vil ikke påvirke foreningens daglige drift frem til næste
generalforsamling. Har du lyst til at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet til næste år, så hold dig
ikke tilbage, hvad enten du er helt ny havelejer eller gammel i gårde. Alle kan være med.
Efterårsmøde
På efterårsmødet den 4. oktober skal vi ikke bare have stegt flæsk. Vi skal
også ønske have 24, 13 og 20 tillykke og overrække dem
Kolonihaveforbundets præmie for særligt velholdt have. Og så har vi inviteret
Jan og Benny fra Thorsen & Petersen VVS A/S til komme og svare på
spørgsmål fra salen. Det viste sig jo under VVS eftersynet, at der var fejl i 75%
af haverne. Og så gælder det endda kun den udvendige installation 1 meter fra
hækken. Fejlene er repareret, men vi har brug for at sætte fokus på
vedligeholdelsen fremover, så det ikke bliver så slemt igen. I virkeligheden var
mange af fejlene nemlig rene bagateller, der nemt kan fixes, hvis man lige ved
hvordan. Jan og Benny har lovet at fremtrylle en video om åbning og lukning
for vandet og almindelig vedligeholdelse til
hjemmesiden.
Ny affaldsordning
Når sæsonen starter igen den 25. marts 2018, skal vi
til at sortere i affaldsposen. Metal for sig, bioaffald (madrester) for sig, og så
resten i en tredje beholder. I Nord står der beholdere til pap, glas, papir &
karton, metal og batterier. I midten står der beholdere til bio og rest. På den
måde mindskes den tunge kørsel på vejene. Spande og bioposer til et års
forbrug kan hentes gratis på kontoret. Det er smart at have en beholder til
metal og papir & karton i huset, så man ikke skal rende så tit.
Sidste fællesarbejdsdag
Søndag den 8. oktober kl. 11.30, når årets sidste hold har været på
fællesarbejde, er alle medlemmer velkomne i foreningshusets have til kaffe
og kagemand og en lille skarp, hvis det er for koldt. Man må bare sige, at foreningens fællesarealer
aldrig har været så pæne, så tak til alle jer, der tog jeres årlige tørn. Og husk nu at passe vejen her i
vinterhalvåret også. Der er fordelt 5 tons grus siden midten af juli, så nu må vi købe igen. Faktisk er
vejen rigeligt fuld af grus i forvejen. Det skal bare fordeles lidt bedre. Når man fylder grus i et hul,
kommer hullet bare ved siden af, så riv op og jævn ud i vådt vejr, hvis du har huller i vejen, og gør det
tit. Måske er det på tide med en ny løsning.
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Visit Solvang
Søens Folk fra Sommerbyen Ejby havde en skøn formiddag den 15. juli i Solvang i strålende solskin
og med veloplagte guider. De roste vores haveforening for de mange velholdte haver, de mange
køkkenhaver og alle de glade og imødekommende havelejere, der hilste på og inviterede indenfor.
Selv kommer de jo fra Nordeuropas største haveforening med 967 haver, så de syntes, Solvang var
en spændende og eksotisk oase.
Loppemarked
Vejret var også fint den 12. august, og der blev købt
og solgt, som der plejer på årets loppemarked. Mange
medlemmer, der ikke selv havde en bod, kom forbi og
reddede sig et sæt byggeklodser til barnebarnet, et
par nye tallerkner til skabet eller et fuglebur, og mange
udefra kom allerede tidligt og snusede rundt.
Lopperne var som sædvanlig en skønsom blanding af
alt det, der er for godt til at smide væk, men som man
selv er lidt træt af eller ikke længere har brug for, og
priserne var rimelige.

Udflugt for frivillige
Foreningens frivillige kræfter tog på bustur til
Birkegårdens Haver den 26. august. Virkelig et besøg
værd. Den japanske have, den dansk-engelske have,
permahaven, præriehaven og klosterhaven. Alt
sammen smukt og velplejet, imponerende og
inspirerende. Bagefter fik vi hakkebøf og romfromage i
Cafe Klokkeblomst, og værtinden kom ind under kaffen
og fortalte lidt om stedets historie. Hold øje med
brochuren til næste år, for der er Solvangs frivillige med
på et af billederne.
Indkaldelse til GF18
Bestyrelsen har besluttet at spare på papiret, så
fremover udsendes indkaldelsen til generalforsamling
med dagsorden og bilag pr. e-mail. De 13 medlemmer, der ikke har e-mail får selvfølgelig et rigtigt
brev. Datoen er sat til søndag den 4. februar 2018. Forslag til dagsorden skal afleveres til bestyrelsen
senest 10. januar.
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Lukning for vandet
Vi lukker som sædvanlig for hovedhanen samme dag, som vi sætter
uret tilbage til normaltid og havemøblerne tilbage i skuret. I år er det
søndag den 29. oktober. Husk nu at lukke for jordstophanen, åbne for
alle andre haner og tømme systemet for vand med en cykelpumpe.
Og når du nu er i gang, så gør livet svært for tyven og lad ikke dit
kolonihavehus stå og se øde og ubeboet ud om vinteren. Slå et vend
om kolonien på din daglige motionstur og hold også lidt øje med
naboens have.
Solvangs bestyrelse ønsker alle en dejlig kold vinter med sne og
frost og en rigtig glædelig jul.
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H/F Vestervang
Kære alle kolonister i HF Vestervang
Nu er sæson ved at gå på hæld og man skal til at gøre sin have vinterklar.
Her er lidt om hvad der er sket i sommerens løb.
Morgenfruerne
Lørdag den 5. august havde Anne fra morgenfruerne arrangere en tur til
Citadellet kolonihaveforeningen i Landskrona.

Citadellet er Sveriges ældste kolonihaveforening. Kolonien
ligger smukt i gåafstand fra bymidten lige op af de gamle
fæstningsvolde. De 122 haver ligger i et kuperet område, og
det er en oplevelse at følge stierne og se ind i haverne.
Vi tog hjemmefra kl. 8 og var hjemme igen ved 17-tiden. Det
var en rigtig hyggelig tur, hvor vi fik set mange spænde
haver.
Vi spiste frokost i deres foreningshus – ’Krudthuset’ som det
hedder.
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H/F Vestervang
Der var også deltagere fra Solvang og fra Rørmosens daghaver. Det er jo rigtig fint, at man kan lave
sådan en tur på tværs af kolonihaveforeningerne.
Tusind tak til Anne for arrangement – både fra deltagerne og bestyrelsen.
Sommerfest
Festudvalget havde arrangeret et brag af en
Sommerfest med god mad og dertil hørende drikkevarer.
Der blev også afviklet skydekonkurrence. Vinderne blev Jens og
derefter Palle og Kenneth.
Vi fik delt havepræmie ud. Der var
kun en af præmiemodtagerne, Leif
Jensen fra have 56, til stede, og
han fik en overrækkelse som var en
verdensmester værdig.
En stor tak til festudvalget.
Rådyr
I 2017 fyldte snakken om rådyr meget, og det er forståelig nok, når
haveejere får ødelagt deres planter.
Men både haveejere og bestyrelse prøvede at finde en løsning på
problemet. Man forhørte sig hos Naturstyrelsen, politiet og
kommunen, og lige meget hjalp det med at finde en brugbar løsning på vores problem med rådyr.
Naturstyrelsen foreslog, at man hegnede sin have ind eller hængte uldtotter op rundt omkring i sin
have, men om det hjælper, det er spørgsmålet.
Foreningsarbejdsdage
Vedr. arbejdsdage er der både godt og skidt at sige.
På arbejdsdagen i september var der god stemning blandt de deltagende, og mange gav den gas
lige til det sidste mens de hyggede sig. Selvom de var færdige med deres opgave, tog de fat andre
steder for at fylde tiden ud.
Nogle kan yde mere end andre. Det er ok. Men det er skidt for motivationen, når man ser folk gå efter
en time eller bare komme og drysse rundt og ikke lave noget. En meldte afbud pga. af sygdom, men
fortsatte tilsyneladende arbejdet i egen have.
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H/F Vestervang
Vi minder om, at man enten betaler sig fra sin arbejdsdag eller sender en stedfortræder, hvis man
selv er forhindret - også ved pludselig opstået sygdom.
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 6. februar kl. 19.00 afholder bestyrelsen ordinær generalforsamling i RB06’s klubhus,
Rådmandshaven 6.
Den 10. januar 2017 er sidste frist for at indlevere forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
Senest 14 dage før generalforsamlingen modtager du en e-mail eller et brev med indkaldelse,
regnskab og de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Kig til din nabos have
Igen i år vil vi opfordre dig til at se til din have i ny og næ i løbet af vinteren og samtidig se, om alt er
vel i naboens have. Giv os et praj, hvis der har været ubudne gæster eller du ser noget mistænkeligt
på din vej.
Du skal anmelde indbrud til politiet. Derudover vil bestyrelsen også gerne have besked, så send en
mail til sekretaer@hfvestervang.dk eller læg besked i postkassen på foreningshuset.
Kontakt til bestyrelsen
Hvis du skal i kontakt med bestyrelsen uden for sæson, kan du skive til sekretaer@hfvestervang.dk
eller kassererhfv@gmail.com
eller ringe på 93 90 82 47 hver onsdag fra kl. 17-19.
Ændringer
Husk at give kassereren besked, hvis du har fået ny adresse eller e-mail. Send en mail til
kassererhfv@gmail.com eller læg en seddel i foreningens postkasse.
Har du ikke allerede tilmeldt dig elektronisk post fra foreningen, så må du meget gerne gøre det.
Send en mail til sekretaer@hfvestervan.dk og oplys navn og havenr., og skriv også gerne
emailadressen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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En dejlig 50 års jubilæums- sæson er ved at rinde ud, og efterår og vinter står for døren.
Den 8.juli var Hvilen på besøg for at udtage præmiehaver og de flotte haver der blev præmieret var
have-nr.: 25 – 73 – 75 – 90 – 124 – 227. STORT tillykke til alle.

Gila Vinimport var på besøg 11.juli, hvor vi fik mulighed for at smage nogle af deres dejlige vine.

Lørdag den 22. juli holdt vi børnedag, hvor masser af glade børn var mødt op.
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Der var mulighed for at købe slush- ice og popcorn og man kunne forlystre sig med Pilekast,
Det Muntre Køkken, Hoppeborg, Flødebollemaskinen, prøve tombolaen eller få en ridetur på Tatjanas
pony.
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Fugleskydning og præmieskydning blev afholdt den 5.-6. august med stor deltagelse.
I kan se alle vinderne på vores hjemmeside www.hfmaglehoej.dk
Torsdag den 10. august holdt vi vores årlige bankospil. Igen med stor tilslutning og masser af flotte
præmier fra vore trofaste sponsorer.
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Så nåede vi frem til fejring af vores 50 års jubilæum den 12.august.

Om eftermiddagen holdt vi reception for indbudte venner og forretningsforbindelser, Roskilde Square
og linedansere kom og gav os en festlig lektion ud i den svære kunst at linedanse.
Om aftenen var alle haveejere med påhæng så inviteret til fest og ca. 130 deltog.
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Vi fik en dejlig buffet, og efterfølgende fik bandet Keep on Rocking folk ud på dansegulvet med deres
rock fra 1950érne til 1970érne.
4 af vores haveejere havde været med fra start i 1967, nemlig:
Erik H. Madsen, have 37 –Jørgen Jansson, have 267, Diana og Erik Hein, have 241, Birgit og John
Pedersen , have 156. De blev alle hyldet og fik udleveret et æresdiplom og en gave.
Vi har med stor hjælp fra Erik Hein fået lavet et jubilæumsskrift, som I kan se på vores hjemmeside
www.hfmaglehoej.dk .
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Lørdag den 16. september holdt vi så fest for vore frivillige hjælpere og præmiehaveejerne blev
hyldet, og fik udleveret præmiediplomer og præmier fra Kolonihaveforbundet.

TIL SIDST skal vi lige minde om et par praktiske ting :
Sidste åbning af Containerpladsen er 22.10.2017. kl. 9:30 til 11:30.
Lukning af vand 6.11.2017. HUSK AT ÅBNE FOR JERES STOP OG VANDHANER –
NÅR HOVEDLEDNINGEN ER LUKKET.
Bestyrelsen, vurderingsudvalget og festsalsudlejning træffes fra 1.10.2017 til 1.4.2018 enten på mail
post@hfmaglehoej.dk eller pr. post.
Sidste tømning af dagrenovation er torsdag, den 2. november, 2017. HUSK at tage jeres tomme
affaldsspand ind i haven igen!!!
Generalforsamling afholdes lørdag den 17.februar 2018 kl. 11:00 i Ringparkens Beboerhus, Søndre
Ringvej 51, Roskilde.
Husk evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 10. januar 2018.
Med venlig hilsen
og rigtig god vinter
Bestyrelsen
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Så er det blevet efterår og sæsonen er ved at være forbi.
Hækken skal klippes en sidste gang og det sidste ukrudt pilles op, havemøbler gøres klar til
opmagasinering i huset.
Der var fugleskydning d. 15-07-2017 og der havde vi en hyggelig dag, og vi fandt en fuglekonge, som
så sprang fra , så fuglekongen er stadigvæk Juncker i have nr 6.
Den 19-08-2017 havde vi høst og præmiefest , hvor havepræmier blev uddelt til de pæneste haver ,
så tillykke til dem. Da formanden havde 10 års jubilæum var der også en vingave til ham. Der var god
levende
Musik, men det kneb med at få folk ud på dansegulvet, da de mente at musikken var for høj, men
ellers en dejlig aften.
Den 16-09-2017 havde vi fællesspisning, hvor retten var svensk pølseret. Vi var ca. 50 tilmeldte til
spisning , og efter kaffe og hjemmebagt kage sagde folk farvel og tak for denne sæson.
Som i kan se har vi måtte renovere vores vandrør på midtervejen pga. for lidt vandtryk. Vi måtte
udskifte ca. 150 m vandrør.
Husk når i lukker af og flytter hjem skal i lukke alle jeres stophaner og få proppet af.
Hvis i flytter adresse i løbet af vintersæson er det meget vigtig at i infomere bestyrelsen om dette,
ved at smide et brev i vores postkasse på kontoret.
Bestyrelsen siger tak for denne sæson og håber at vejret bliver bedre til næste år.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Side 23

